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Inleiding
Elke keer als wij in Bangalore zijn, voelen we ons gelukkig. En dat terwijl we in
de allerarmste wijken komen, waar mensen in erbarmelijke omstandigheden
leven. Maar juist het maken van verbinding met deze kinderen, met hun families
en ook met geïnspireerde hulpverleners is wat ons raakt. Het raakt ons om te
voelen dat we in wezen hetzelfde zijn. De mensen die wij ontmoeten, willen
gelukkig zijn, net als wij, en hun diepe wensen verschillen niet van die van ons.
We zijn niet verschillend, maar juist verbonden. En die verbinding opent ons
hart.
Verbinding is volgens ons precies wat de wereld nodig heeft op dit moment. Het
inzien dat we geen afgescheiden individu of afgescheiden gemeenschap zijn,
maar dat alles een eenheid vormt. Dit werkelijk te kunnen ervaren vraagt om een
verandering in ons bewustzijn.
Met Kleine Helden willen wij bijdragen aan die verandering. Door verbinding te
maken tussen de kinderen (en hun familie) in Nederland en kinderen (en hun
familie) die wij in Bangalore leren kennen. Door van en over elkaar te leren,
ontstaat er vanzelf wederzijds compassie.
Kleine Helden zet zich hiervoor in door:
• Uitwisselingen (brieven/ filmpjes/ foto’s) te organiseren tussen kinderen
in Nederland en Bangalore;
• Jaarlijkse ontmoeting van ons met de kinderen (en waar mogelijk hun
ouders, leraren en verzorgers) in Bangalore. Schenken van aandacht door
het geven van yogalessen, te luisteren, te spelen en door er met een open
hart te zijn;
• Geld in te zamelen voor de Indiase hulporganisatie, Makkala Jagriti, in
Bangalore die zich inzet om kansarme kinderen te helpen om zich op een
creatieve, holistische en kindgerichte manier te ontplooien.
Na vijf jaar blijken onze initiatieven steeds breder gedragen te worden.
Afgelopen zomer hebben we dan ook van Kleine helden een officiële stichting
gemaakt. Hierbij presenteren wij graag ons beleidsplan voor de komende drie
jaar.

Hartelijke groet,
Paulien Weikamp en Karin Steffens
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Visie en missie
Onze visie is dat verbondenheid bijdraagt aan een vreedzamere wereld. Een
wereld waarin mensen zichzelf gezien voelen, van elkaar kunnen leren en de
ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Wij geloven dat er door aandacht en
contact iets wezenlijks gebeurt bij de personen die zich met elkaar verbinden.
Met Kleine helden willen we bijdragen aan dit gevoel van verbondenheid. Ons
motto is dan ook: Ontmoeten van hart tot hart
Onze missie is bijdragen dat jongeren uit de allerarmste bevolkingsgroepen in de
wereld zich gezien voelen in wie zij zijn en kansen krijgen zich te ontplooien. En
Nederlandse jongeren bewustmaken hiervan en in contact brengen met deze
jongeren.
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Activiteiten
De komende drie jaar zullen we ons richten op de sloppenwijk Valluvarpuram in
Bangalore en de Indiase hulporganisatie Makkala Jagriti, die hier actief is.
Om onze missie vorm te geven richten wij ons op de volgende drie pijlers:
1) Vrijwilligerswerk in de sloppenwijk Valluvarpuram
Paulien en Karin gaan elk jaar naar Bangalore om de kinderen (en waar mogelijk
hun ouders, leraren en verzorgers) uit de wijk te ontmoeten. We schenken
aandacht door het geven van yogalessen, door te luisteren, te spelen en door er
met een open hart te zijn. We doen dit in samenwerking met de Indiase stichting
Makkala Jagriti. Wat we meemaken in India delen we met kinderen en
volwassenen in Nederland.

2) Organiseren van ontmoetingen tussen Indiase en Nederlandse jongeren
Dit doen we door uitwisselingen te organiseren tussen jongeren in de vorm van
brieven en skype-contacten. Door het delen van gebeurtenissen uit elkaars leven
ontstaat er wederzijds begrip, verbondenheid en de ontdekking dat je ook een
vriend kunt hebben aan de andere kant van de wereld!

3) Financiële ondersteuning van het werk van Makkala Jagriti
We zamelen geld in zodat Makkala Jagriti haar prachtige werk kan doen in de
wijk Valluvarpuram. Wij zijn er maar twee weken per jaar: zij werken er elke dag
met hart en ziel en hebben het geld hard nodig om hun werk voort te kunnen
zetten.
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Doelstellingen
Voor elke pijler hebben wij voor de komende drie jaar doelstellingen opgesteld.
Pijler 1: Vrijwilligerswerk in de sloppenwijk Valluvarpuram
Doelstelling:
Eén of meerdere bestuurders gaan één keer per jaar (in februari) naar
Bangalore. Hier ontmoeten ze de kinderen in Valluvarpuram en Makkala Jagriti.
Ze doen hier vrijwilligerswerk in de wijk, bespreken met Makkala Jagriti de
voortgang en de bestede donaties.

Pijler 2: Organiseren van ontmoetingen tussen Indiase en Nederlandse jongeren
Doelstelling:
• In 2017/2018: 1 uitwisseling met basisschool De Kring. Groep 8
begeleiden bij het opzetten van eigen ondernemingen, waarvan de
opbrengst voor Kleine Helden is
• In de komende drie jaar: 1 Maatschappelijke stage per jaar voor
middelbare scholieren. Vormgeven van uitwisselingsprogramma voor
groep van 6-8 leerlingen uit 2e en 3e klas.

3) Financiële ondersteuning van het werk van Makkala Jagriti
Doelstelling:
• Jaarlijkse inzamelingsactie vormgeven in december/ januari. De
afgelopen jaren hebben we zo’n 4000 euro per jaar opgehaald. Ons
streven is om dit de komende jaren weer te realiseren.

Algemene informatie over onze activiteiten delen we op onze website. De
ervaringen van onze bezoeken aan Valluvarpuram en Makkala Jagriti; de
activiteiten die in Nederland plaatsvinden en nieuws over donaties zullen op
onze Facebookpagina worden vermeld. Ook wordt er drie keer per jaar een
nieuwsbrief verstuurd naar de donateurs.
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Financiën
Wij streven ernaar om 100% van de donaties direct ten goede te laten komen
aan de kinderen in Valluvarpuram.
Stichting Kleine Helden heeft geen winstoogmerk en de bestuurders en zetten
zich belangeloos in voor de stichting.
Reiskosten voor het bezoeken van de projecten worden door de bestuurders zelf
betaald evenals de onkosten die gemaakt worden.
Voor de kosten van de organisatie wordt zoveel mogelijk gezocht naar donaties
in natura. Zo wordt de administratie pro deo gedaan en ook de vormgeving van
de website is ons geschonken.

Werving van geld
Elk jaar organiseren wij een wervingsactie. De wervingsactie vindt plaats in de
maanden voorafgaande aan ons jaarlijkse bezoek aan India.
Per mail brengen we al onze contacten op de hoogte van ons aankomende
bezoek, de ontwikkelingen in de wijk Valluvarpuram en het effect van onze
donaties van het afgelopen jaar. In deze mail vragen wij onze contacten om ons
te steunen en een donatie over te maken.
Gedurende het jaar houden we presentaties op scholen. Dit heeft met regelmaat
het effect dat er spontane donaties van de leerlingen zijn voor Kleine Helden.
Het streven is om vanaf 2018 actiever contact te leggen met organisaties die
Goede Doelen steunen en ook hier presentaties over Kleine Helden te geven.

Beheer van het vermogen
De stichting beheert de zakelijke bankrekening met nummer NL79 TRIO 0338
6781 90. De voorzitter en de penningmeester hebben tekeningsbevoegdheid
m.b.t. financiële zaken.

Besteding vermogen
Het vermogen van Stichting Kleine Helden komt voort uit donaties van derden.
Deze donaties worden jaarlijks overgemaakt naar Makkala Jagriti. In overleg met
hen wordt elk jaar bepaald waaraan het geld besteed gaat worden.
Begin van het jaar worden de jaarcijfers van het voorgaande jaar opgemaakt.
Aangezien we in juni 2017 een stichting zijn geworden, zullen de eerste cijfers in
januari/ februari 2018 gepubliceerd worden.
Om een beeld te geven van waar het geld naar toegaat, geven we hierbij een kort
overzicht van de afgelopen jaren:
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Donatie 2015 aan Makkala Jagriti: 2500 euro
Dit geld is besteed om het centrum in de sloppenwijk Valluvarpuram op te
zetten. Er zijn (tweedehands) computers van gekocht, ventilatoren, kasten en
boeken voor de bibliotheek in het centrum.
Donatie 2015 aan kindertehuis APSA: 926 euro
Van dit geld zijn 2 keyboards gekocht en is het salaris van de muziekleraar
betaald, zodat de kinderen muzieklessen konden krijgen. Ook hebben we de
kinderen meegenomen op schoolreisje naar de dierentuin.
Donatie 2016 aan Makkala Jagriti: 4000 euro
Dit geld is besteed aan het creëren van een sport-/ speel-/ bijeenkomstruimte.
Bovenop het centrum is een vierde laag gebouwd. In deze ruimte worden nu
sport- en danslessen gegeven voor de kinderen. Ook wordt de ruimte gebruikt
om samen met ouders bij elkaar te komen.
Donatie 2017 aan Makkala Jagriti: 4300 euro
Nu de kinderen uit Valluvarpuram zich zichtbaar ontplooien, krijgt Makkala
Jagriti steeds meer vertrouwen van de ouders. De ouders staan open voor hulp
en Makkala Jagriti speelt hierop in door ouder-kindbijeenkomsten te
organiseren, waarin opvoeding en het stimuleren van je kinderen een centrale
rol hebben. In 2017 zijn onze donaties aan deze programma’s besteed.

8

Bestuur
Voorzitter:
Paulien Weikamp (rechts)
Penningmeester:
Karin Steffens (midden)
Secretaris:
Wietske Schornagel (links)

Paulien
Paulien woonde in 1999 een half jaar op een project van Don Bosco voor
straatjongens in de buurt van Chennai niet zover (voor Indiase begrippen dan)
van Bangalore. Dit was een bijzondere tijd voor haar waar ze diep werd geraakt
door de veerkracht van de kinderen die zo’n moeilijk leven achter de rug hadden.
In 2013 ging ze voor het eerst weer terug samen met Karin. Sinds die tijd gaan ze
ieder jaar samen naar India.
Karin
Karin woonde in 2012 met haar gezin voor drie maanden in Bangalore. In deze
periode gaf ze yogales aan Indiase kinderen die niet meer thuis konden wonen
vanwege extreme armoede, geweld en/of misbruik. Deze lessen waren heel
bijzonder en Karin sloot de kinderen in haar hart. Toen Karin, samen met
Paulien, na een half jaar de kinderen weer ging opzoeken, besloten ze elk jaar
terug te keren en zich voor kansarme kinderen in India in te zetten.
Wietske
Wietske is vanaf het begin betrokken bij Kleine Helden. Met groot enthousiasme
en een groot hart zet ze zich in voor de stichting. In India is ze nog niet geweest,
maar het staat zeker op haar verlanglijst om Valluvarpuram ook zelf te bezoeken.
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Algemene info
Paulien Weikamp
paulienweikamp@hotmail.com
06-44726169
Karin Steffens
karin@studio-inbalans.nl
06-54727869
Wietske Schornagel
schornagel@gmail.com
06-47308540
Correspondentieadres:
Oude Arnhemse bovenweg 16a
3941XM Doorn
fiscaalnr: 857730095
KVKnr: 69093326
bankrekening: NL79 TRIO 0338 6781 90
website: www.steunkleinehelden.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/steunkleinehelden

10

